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Gondolatok a téridő alapvető geometriai jellegéről 
 

   Dobóval folytatott közös kutatásaink során megalkottuk a Dobó-Topa transzformációt, 
továbbá a vele harmonizáló 4-dimenziós fizikai téridőnek („kiigazított Minkowski-modell”) a 
geometriai modelljét. Mindeközben „magától értetődőként” kezeltünk olyan 
„alapigazságokat”, amelyekről utóbb – mélyebben utánagondolva – számomra kiderült, hogy 
ezek egyáltalán nem kézenfekvő föltevések; így hát igenis megokolásra, magyarázatra 
szorulnak! 

    Közelebbről mire is gondolok? A D-T-transzformációval összhangban álló téridő 
modelljének – melyet röviden D-T-téridőnek is nevezhetünk – geometriai szerkezete kapcsán 
az alábbi, igen jogos kérdések merülhetnek fel: 

ad 1. Miért éppen metrikus az általunk megkonstruált téridő? (Léteznek ugyanis metrika 
nélküli algebrai-geometriai struktúrák is.) 

ad 2. Ez a metrika miért legyen skalárszorzatból származtatható? (Tudvalevőleg a 
matematika ismer olyan metrikus tereket is, amelyek nem belső szorzatterek, következésképp’ 
a rajtuk értelmezett metrika sem eredhet skalárszorzatból. Általánosan ezek a Banach-terek.) 

ad 3. Miért követelhető meg a D-T-téridő ívelemnégyzetének invarianciája a D-T-trafóval 
szemben? 

   Lássuk be, ezek nagyon is indokolt kérdések! Ugyanis ha közülük csak egyet is kielégítő 
válasz nélkül hagynánk – kellően megalapozott indoklás híján –, akkor a Dobóval közösen, 
hosszú évek során, kemény munkával és elmélyült töprengések árán fölépített abszolutivitás-
elméletünk kártyavárként omolna össze! (És most ne homályosítsa el senki éleslátását az a 
mellékes körülmény, hogy a kanonizált Lorentz-Einstein-Minkowski-féle téridő-modell is 
kézenfekvő, magától értetődő, azaz „triviális axiómákként” kezeli ezen alapelvárásokat!) 

* 

   Én a következő válaszokra jutottam: 

ad 1. A fizikában általános és természetes, mondhatni bevett gyakorlat, hogy a 
(négyes)vektorokkal jellemezhető – tehát egyúttal metrikus (: mérhető!) – fizikai 
mennyiségeket (minden időpillanatban) a (valamely kiválasztott vonatkoztatási rendszerben 
fölírt) helyvektor segítségével (négydimenziós téridő esetében ez már a négydimenziós 
„helyvektor”, vagy téridővektor) mintegy azonosítják (izomorf leképezéssel) a fizikai téridő 
megfelelő téridőpontbeli (négyes)vektoraival. Ezt az „önkényes” azonosítást pedig, 
nyilvánvalóan, csak akkor indokolt és értelmes megtenni, ha magát a fizikai téridőt – mint a 
fizikai folyamatok általános keretrendszerét – is metrikusnak tételezzük föl. 

ad 2. Valami hasonló elmondható a skalárszorzat létének megköveteléséről is: Miután a 
fizikai vektormennyiségek között (geometriai szemléletű) skalárszorzat is értelmezhető, így e 



2 
 

vektorok tereivel azonosított fizikai téridőnek is belső szorzattérnek kell lennie – vagyis a 
rajta értelmezett metrikának skalárszorzatból kell erednie. 

   Mi viszont Dobóval ennél jóval megalapozottabb – ugyanakkor kétségtelenül absztraktabb 
– módon közelítjük meg ad 1. és ad 2. kérdéseit. Többek közt például az [1]-ben közöltek 
szerint, mi algebrai alapokról, nevezetesen a Dobó megalkotta 8-dimenziós szuper-hiper 
komplex számok zérusosztós kommutatív gyűrűjéből kiindulva, eleve skalárszorzatot 
alkalmazva jutottunk el az így szükségképpen 4-dimenziós és skalárszorzatos (tehát 
egyben metrikus!) téridők egyes (hiperbolikus/parabolikus/elliptikus) alapeseteihez. Mert 
mi rendíthetetlenül hiszünk e maximálisan – tehát tovább már nem bővíthetően – 
általánosított számstruktúra mint algebrai képződmény erejében és alapvetőbb (tehát a 
geometriákat megelőző, azokat meghatározó) voltában! Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a 
Dobó-Topa téridőelmélet ezt az egyetlen, szervesen összetett választ adja ad 1. és ad 2. 
látszólag két különálló kérdésére! 

ad 3. Ezt a kérdést jóval egyszerűebb megválaszolni Einstein elméletében. Ott ugyanis – egy 
távolságtartó eltolást (transzlációt) nem számítva – a Lorentz-trafó alkalmazása (vagyis az 
áttérés egyik tetszőleges inerciarendszerből a másikba) – geometriailag nem jelent mást, mint 
a kiindulási koordinátarendszer elforgatását. Márpedig egy metrikus skalárszorzatos vektortér 
vektorainak hossza (normája), és így, valamely kiszemelt téridőpontban, a skalárszorzattal 
értelmezett ívelemnégyzet – ennek számértéke – nyilvánvalóan nem változhat meg attól, hogy 
a vizsgált vektortérhez szervesen nem tartozó vonatkoztatási rendszerünket elforgatjuk. 
(Hiszen mindvégig ugyanazon 4-dimenziós Minkowski-térben maradunk.) 

   Viszont egyáltalán nem ilyen egyszerű az indoklás a Dobó-Topa-féle modellnél! Ez 

utóbbiban ugyanis – 0< |v|<c0 esetén, azaz érdemi transzformáláskor – nem maradunk a k0 
görbületi paraméterű kiindulási (hiperbolikus) térben, hanem áttérünk egy kv-vel jellemezhető 
– tehát másik! (kevésbé görbült) – vektortérbe. (Elliptikus esetre hasonlóak vonatkoznak; csak 
ott az elliptikus D-T-trafó alkalmazandó, és persze Rv írandó kv helyett.) Mint Dobótól 
korábban megtanultam – s e tudással fölvértezetten sikerült végül megalkotnom mind az 
elliptikus, mind a hiperbolikus sebbeségkülönbség-képzési képletet (amelyek később a D-T-
transzformációkhoz vezettek) –: „ ahány k (vagy R), annyi különböző tér”  (noha 
valamennyien 4-dimenziósak.) 

   Magyarán: a D-T-modellben a D-T-trafó nem egyazon vektortéren ható elforgatást 
jelent, hanem két különböző vektortér között létesít (izomorf) kapcsolatot. Így viszont ez 
utóbbiban (az ún. képtérben) miért is „kellene” az ívelemnégyzetnek, ds�

�-nek egyenlőnek 
lennie a kiindulási tér (a magtér) megfelelő ívelemnégyzetével, ds�

�-tel..?? 

   A [2]-ben, a IV. alatt megmutattam, hogy a (hiperbolikus) D-T-trafónak – csakúgy, mint 
inverzének: (D-T-trafó)-1-nek – a determinánsa 1. Ez pedig éppen azt jelenti, hogy ez a 
transzformáció izometria, tehát olyan leképezés, amely változatlanul hagyja a(z 
esetünkben skalárszorzatból származtatott) metrikát – így az ívelemnégyzetet is. (Elliptikus 
esetre ugyan nem mutattam be külön a számítást, viszont bárki könnyedén ellenőrizheti – én 
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magam is megtettem a minap egy jegyzetpapíron –, hogy annak determinánsa szintúgy 1; 
vagyis az elliptikus D-T-trafó is izometria.1) 

   Ha pedig izometria, akkor már csak – de szükségszerűen/elkerülhetetlenül! – meg kell 
keresni (vagy inkább konstruálni) azt a kiindulási-érkezési térpárost2, amelyre nézve a D-T-
trafó izometriaként működik, és amelyet csak a v paraméter jellemez (a kv görbületi 
paraméteren keresztül).3 

   Pontosan ezt tettem [3]-ban; így jutva el az ekviaffin terek varázslatos világába! 

 

Budapest, 2014. január 22. (a Magyar Kultúra Napja, szerda)      Topa Zsolt 

                fizikus, szakközgazdász 
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Dobó Andor 

InvInvInvInvariaariaariaariancincincinciaaaa    a geometriábana geometriábana geometriábana geometriában 
 

A matematikában több mint 2000 évig csak az euklideszi geometria volt ismeretes. Ez definíciók, 

posztulátumok és axiómák alapján szigorú (deduktív) következtetéssel építette föl a geometria 

tételeit; ezáltal mindmáig irányt szabva a geometria fejlődésének. 

A XVII. század első felében Fermat és Descartes megalapozták az analitikus geometriát. Később, erre 

támaszkodva, Gauss felületelméletével, a görbület fogalmának bevezetésével gazdagította a 

geometriát. Rámutatott a görbület geometriai jelentőségére. Kimondta, hogy ha két pont távolságát 

posztulátumnak tekintjük, akkor ez az egyetlen posztulátum is elegendő az euklideszi geometria 

tökéletes fölépítéséhez. Munkássága a geometriai kutatás számára új távlatokat nyitott. 

                                                           
1
 egyébiránt – természetesen – az ortodox elmélet Lorentz-trafója is az 

 
2
 vagyis tulajdonképpen a kv-vel parametrizált általános téridő-formát 

 
3

 Úgy is fogalmazhatunk, hogy először megkonstruáltuk a hiperbolikus/elliptikus D-T-trafók alakját (a 
sebességkülönbség képzési formulák segítségével), utána megállapítottuk, hogy ezek determinánsa 1 (azaz azt, 
hogy izometriákról van szó), s csak ezután szerkesztettük meg a hozzájuk illeszkedő, folytonosan végtelen 

számosságú „kiigazított Minkowski-féle téridő-sokaságot”. (Azaz éppen fordítva jártunk el, mint ahogyan a 
matematikában – és így az elméleti fizikában is – szokásos.) 
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A XVIII. században Euler a differenciál-geometria alapjait fektette le. Monge az ábrázoló, Poncelet a 

projektív, Steiner és Staudt a szintetikus geometriát hozta létre számos előzmény után. 

A XIX. század elején Bolyai János és Lobacsevszkij, egymástól függetlenül, nagy sokára a 

nemeuklideszi (hiperbolikus) geometriát alkották meg.4 A század közepére megszületett a Riemann-

féle geometria, amelynek speciális esete az elliptikus geometria. Ettől kezdve, gyors ütemben, egyre 

több geometria látott napvilágot. Még olyan geometriák is megjelentek, amelyek csak véges sok 

pontot és egyenest tartalmaznak. Finsler 1918-ban a Riemann geometriát általánosította… 

Azért, hogy a geometriák között eligazodjunk, ugyanakkor valamilyen egységesítési törekvést is 

érvényesíteni tudjunk, Félix Klein olyan közös rendező elvet keresett, amelynek alapján a 

geometriákat osztályozhatjuk, és így közöttük különbséget tehetünk. 

Ezt Klein 1872-ben, csoportelméletre alapozva találta meg azáltal, hogy észrevette: a geometriai 

transzformációk is csoportot alkotnak.5 Ez azt jelenti, hogy a geometriában vizsgált valamennyi 

mozgás csoportot alkot; és így a szorzatnak négy tulajdonságot (axiómát) kell kielégítenie. Ezek: 

zártság, asszociativitás, egységelem, inverz. Most két mozgás szorzata (egymás utáni végrehajtása) 

ismét mozgás; az egységelem szerepét a helyben mozgás játssza. Minden mozgáshoz 

meghatározható egy inverz mozgás. Ezáltal a mozgás olyan transzformáció, amely lehetővé teszi, 

hogy az azonos (megegyező) tulajdonságú alakzatokat egybevágóvá (kongruenssé) tegyük, továbbá 

azt is, hogy a térbeli objektumok közül kiválaszthassuk azokat, amelyek a mozgással szemben 

invariánsak, vagyis változatlanok. 

Klein értelmezése szerint a geometriáknak az elemek azon összességét kell keresnie, amelyek az 

adott csoportbeli összes transzformációval szemben invariánsak maradnak.6  – Ezek szerint az 

euklideszi geometria az eltolásokkal szembeni invariáns tulajdonságokat vizsgálja. Az affin geometria 

az affin transzformációk invariánsait tanulmányozza. 7  A projektív geometria a projektív 

transzformációk invariánsainak tudománya. 

Az invariancia fogalma fontos szerepet játszik a matematikában és a fizikában. Alapvető funkciója 

annak biztosítása, hogy bizonyos matematikai objektumhoz kapcsolt mennyiség vagy tulajdonság a 

transzformáció elvégzése után ne változzék meg – vagyis változatlan maradjon a művelet elvégzése 

után is. 

Invariáns például a kettősviszony értéke a projektív transzformációkkal, az osztóviszony értéke az 

affin transzformációkkal, a Gauss görbület a hajlítással szemben. A fizikában a Maxwell-egyenletek 

invariánsak maradnak a Poincaré-féle tízparaméteres transzformációs csoporttal szemben. – Mára a 

csoportelmélet alkalmazása a matematikában és a fizikában hatalmas sikereket ért el! 

* 

                                                           
4
 Kagan szerint: Bolyai érdeme, hogy a valóságban bármely állandó görbületű tér geometriájának alapjait 

alkotta meg. Lobacsevszkij formuláiban a görbületi paraméter nem szerepel! 
 
5
 Később mindez „erlangeni program” néven vált ismertté a matematikusok körében. 

 
6
 Vagyis az algebra ez esetben is „megelőzi” a geometriát – csakúgy, mint nálunk! (T. Zs.) 

 
7
 Affin síkban alapfogalom a pont és az egyenes, valamint az illeszkedési reláció. 
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A Dobó-Topa-féle lineáris pontképzés (transzformáció) reguláris (det[aij]≠0). A reguláris 

transzformációk összessége pedig csoportot alkot. Ennek a csoportnak egyik legfontosabb alcsoportja 

az ekviaffin (det[aij]=+1) csoport. A Dobó-Topa transzformáció ekviaffin transzformáció.8 Ha k0=kv 

minden megengedett v-re, akkor a Dobó-Topa transzformáció a Dobó-Lorentz transzformációvá 

„alakul át”. A Dobó-Topa transzformáció a Dobó-Minkowski-féle ívelemnégyzetre nézve nem 

invariáns (ds� =
��

�	
· ds′�); a Dobó-Lorentz transzformáció viszont invariáns. Azáltal, hogy Topa kellő 

módon kiigazította a Minkowski-modellt, a skalárszorzatból származtatott metrika – és így az 

ívelemnégyzet is – már invariáns marad. (Topa fölismerte, hogy a D-T transzformáció két különböző 

vektortér között létesít kapcsolatot, ezért lehet különböző a két ívelemnégyzet!) 

Megjegyezzük, vannak esetek, amikor a fizikában nem feltétlenül kell egy új mennyiségnek vagy 

tulajdonságnak az átalakítás (transzformáció) során változatlannak maradnia! A nem invariáns 

eseteket is tanulmányozni, vizsgálni, kutatni kell, mert szervesen hozzá tartoznak a természet 

világának leírásához. – Az axiómák hasznosságát a jelenségek, tárgyak fizikai viselkedésének 

szempontjából is értékelni kell! 

 

Budapest, 2014. február 1. 

                                                           
8
 Itt most hiperbolikus geometriába való ágyazás esetéről van szó. Dobó és Topa elvégezte a beágyazást az 

elliptikus geometriába is. 


